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Nuria Fernández Pérez, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

certifica:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària haguda el dia 
27 de febrer de 2012, va aprovar per unanimitat 
el nomenament com a Doctor Honoris Causa, per la 
Universitat d’Alacant del Sr. Carlos de Cabo Martín, 
a proposta de la Facultat de Dret

I perquè així conste, firme i segelle el present 
certificat, amb el vist-i-plau del Magfc. Sr. Rector 
de la Universitat, a Alacant vint-i-nou de febrer de 
dos mil dotze.

Vist i plau
EL RECTOR

Ignacio Jiménez Raneda

Nuria Fernández Pérez, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

certifica:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de 
Alicante, reunido en sesión ordinaria habida el día 
27 de febrero de 2012, aprobó por unanimidad el 
nombramiento como Doctor Honoris Causa, por la 
Universidad de Alicante de D. Carlos de Cabo Martín, 
a propuesta de la Facultad de Derecho.

Y para que así conste, firmo y sello la presente 
certificación, con el visto y bueno del Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad, en Alicante a veinti-
nueve de febrero de dos mil doce.
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Recepció oficial a l’edifici de Rectorat i Serveis Generals pel rector i membres del seu equip.

El Consell de Govern i el Claustre de doctors i doctores, revestits dels ornaments que els siguen propis, es 
reuniran a l’entrada de l’edifici de Rectorat i Serveis Generals, des d’on s’iniciarà la processó cívica cap al 
Paranimf.

A l’hora fixada, mentre el cor interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà al Paranimf i 
prendrà seient d’acord amb el protocol establit.

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus.

El rector diu:
“Doctors i doctores seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió”.
“Ara tindrà lloc l’obertura del nou curs acadèmic 2012-2013”.
 “Té la paraula la Sra. secretària general per a fer la lectura de la memòria del curs acadèmic 2011-2012.”

La secretària fa la lectura de la memòria del curs acadèmic 2011-2012.

A continuació, el rector diu:
“Té la paraula el Sr. Antonio Francisco Alaminos Chica, catedràtic de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials, per a pronunciar la lliçó inaugural del curs 2012-2013”,

Després de la llicó inaugural el cor interpreta el Signore delle cime.

A continuació, el rector diu:
“Ara es lliuraran les distincions de la Universitat d’Alacant”.

La secretària general fa la lectura dels acords corresponents, i crida a l’estrada els interessats. La presidència 
lliura les distincions i felicita cada guardonat.



Després del lliurament.
“La senyora secretària general farà la lectura de l’acta de nomenament com a doctor honoris causa per 
la Universitat d’Alacant a favor del senyor Carlos de Cabo Martín”. 

La secretària general llig l’acta.

El rector invita el padrí del doctorand a fer la presentació dels mèrits del candidat:
“Que el senyor José Asensi Sabater faça la laudatio del candidat”.

El padrí pronuncia l’elogi del doctorand i conclou amb aquestes paraules:
“Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 
sol·licite amb tota consideració i encaridament demane que s’atorgue i es conferisca al senyor Carlos de 
Cabo Martín el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant”. 

En acabar l’elogi, el rector pregunta al Claustre:
“Esteu d’acord que el senyor Carlos de Cabo Martín siga revestit amb els atributs doctorals honoris causa?”

El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació el rector diu:
“El senyor José Asensi Sabater conduirà i acompanyarà davant de tots els que estem ací reunits el candidat 
al grau de doctor honoris causa”.

El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al senyor Carlos de Cabo Martín”.

El rector diu al candidat:
“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim 



el grau de doctor honoris causa. I, com a símbol de tan alt honor, us imposem aquest birret, com a 
corona dels vostres estudis i mèrits”.
“Ara us lliuraré els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicaré el significat”.

El rector mostra al candidat el Llibre de la ciència obert i diu:
“Heus ací el llibre que simbolitza els secrets de les ciències”.

A continuació li imposa l’anell mentre diu:
“A la mà us pose aquest anell d’or com a símbol de la vostra unió amb la ciència i amb aquesta 
Universitat”.

Per últim li lliura els guants blancs, dient:
“Rebeu, finalment, els guants blancs, com a símbol de la fortalesa que les vostres mans han de conservar, 
i també com a signe de la vostra altíssima dignitat”.

El rector diu:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.

A continuació li lliura el títol de doctor honoris causa.

El rector diu als assistents:
“La senyora secretària general prendrà promesa de fidelitat al nou doctor”.

La secretària general diu:
“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.



Continua la secretària general dient:
“I, en primer lloc, sempre i onsevulla que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 
Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i li prestareu concurs, suport i consell en els assumptes i els negocis 
universitaris, sempre que us siga requerit?”

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

El rector diu:
“He rebut la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís”. 

El padrí torna al seu lloc i el rector invita el nou doctor a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula el senyor Carlos de Cabo Martín”.

A continuació discursos de la presidència.

A continuació la secretària general diu:
“Tots drets”.

El rector diu:
“En nom de Sa Majestat el Rei, declare inaugurat el curs acadèmic 2012-13 en la Universitat d’Alacant”.

El cor interpreta el Gaudeamus igitur.

En acabar l’himne, el rector posarà terme a la cerimònia dient:
“S’alça la sessió.”

La secretaria general diu:
“Demanen que continuen en els seus seients mentre la comitiva acadèmica efectua l’eixida”.

El cor interpreta el Cum decore per a l’eixida del seguici.



PR
OG

RA
MA



Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anònim s. VIII

Signore delle cime
Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Direcció del cor
Àngel Lluís Ferrando Morales

Agraïments

Coral de la Universitat d’Alacant
Taller d’Imatge de la Fundació General de la UA



GA
UD

EA
MU

S 
IG
ITU

R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.

Vivat et res publica,
et qui illam regit;
vivat nostra civitas.
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.

Vivat nostra societas,
vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae;
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat Diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrissores.

Alma mater floreat,
quae nos educavit,
caros et comilitones.
Dissitas in regiones,
sparsos congregavit.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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És natural d’Alba de Yeltes (Salamanca, 1937).

Cursa el batxillerat en la modalitat d’«Ensenyament Lliure» (és fill de maestro nacional) en l’Institut 

d’Ensenyament Mitjà de Ciudad Rodrigo i en el de Fray Luis de León de Salamanca, on obté en tots els cursos 

la màxima qualificació d’aquest alumnat.

Com a becari de la Comissaria de Protecció Escolar, cursa la llicenciatura, l’examen de grau i els cursos de 

doctorat, en la Facultat de Dret de la Universitat de Salamanca, on obté el Premi Alejandro Salazar al millor 

expedient.

Obté el grau de doctor amb la tesi La forma de gobierno republicana en el capitalismo no monopolístico, 

dirigida pel professor Carlos Ollero (excel·lent cum laude per unanimitat), temàtica que completa a través dels 

cursos que imparteix el professor Tierno Galván (de qui va ser alumne en la llicenciatura i participant en el 

seu seminari) sobre Babeuf i els Iguals, en el seu despatx del carrer del Marqués de Cubas, 6, a Madrid, quan 

va ser expulsat de la Universitat.

Ha sigut successivament catedràtic de Dret Constitucional de les universitats de Santiago de Compostel·la 

(1979 - 1981), Alacant (1981 - 1984), Alcalá de Henares (1984 - 1991) i Complutense de Madrid, de la qual, 

en l’actualitat, és catedràtic emèrit.

És autor dels llibres La República y el estado liberal (1977); La crisis del estado social (1986); Teoría histórica 

del estado y del derecho constitucional, vol. I (1988);

 Teoría histórica del estado y del derecho constitucional, vol. II (1993), Contra el consenso. Estudios sobre 

el estado constitucional y el constitucionalismo del estado social (1997); Sobre el concepto de ley (2001); 

La reforma constitucional en la perspectiva de las fuentes del derecho (2003); Teoría constitucional de la 



solidaridad (2006); Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución (2010)

Tots sota la mateixa metodologia (dialecticomaterialista).

Pel fet d’haver estat en situació de dedicació exclusiva de manera ininterrompuda, tota la seua activitat ha 

sigut intrauniversitària i es manifesta en la creació i direcció de departaments (en les universitats de Santiago 

de Compostel·la, Alacant i Alcalá de Henares i de Secció Departamental en la Complutense de Madrid), direcció 

de tesis doctorals (12), presidència de tribunals de tesis (36), presidència de comissions d’accés al Cos de 

Catedràtics d’Universitat (15), de titulars d’Universitat (10), conferències d’obertura o clausura de congressos 

o jornades universitàries (26) i cursos de doctorat complets (34).

Ha mantingut de manera continuada una vinculació específica amb la Universitat d’Alacant, en la qual, a més 

d’activitats com les assenyalades, ha impartit, a proposta de l’Àrea de Dret Constitucional, dirigida pel professor 

Asensi Sabater, un seminari permanent (anual, de 12 sessions).




